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Mål för extraordinära resultat - vår drivkraft
Är 2017 resulterade vårt arbete i 450 trelleborgare ut i arbete (376) och studier (74).
Det innebär, förutom vinsten för individen, även en minskad kostnad i utbetalt
försörjningsstöd och en möjlighet för det regionala näringslivet att växa.
Trelleborgs kommun har under år 2017 spenderat ungefär 25 miljoner kronor på
arbetsmarknadsinsatser. 450 personer som uppbär försörjningsstöd kostar drygt 40
miljoner kronor på ett år. Varje satsad krona på arbetsmarknad, besparar cirka 1,60
kronor på ekonomiskt bistånd. Utöver detta så kommer de 376 trelleborgare som
avslutats till arbete att generera drygt 2,8 miljoner kronor i skatteintäkter - varje
månad.
Det nya året kommer att bjuda på en mängd utmaningar men minst lika många
tillgångar. För att möta utmaningarna och ta tillvara på tillgångarna sätter vi mål för
extraordinära resultat för 2018 - de blir vår drivkraft i verkligheten.
Vad skulle ett extraordinärt resultat vara för dig år 2018?

Viktoria Hansson, Projektsamordnare Trelleborgsmodellen
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Vi tittar bakåt för att kunna se framåt
I januari sätter vi nya mål för extra ordinära resultat för 2018. För att veta var vi ska
lägga ribban är det nödvändigt att titta på resultaten för 2017 och se vilken
verklighet vi har att förhålla oss till.
Förvaltningens mål för 2017 var att ligga 3 procent under budget och varje
delprocess har en viktig roll för att nå målet. När vi nu summerar 2017 kan vi
konstatera att insatserna bidragit till det förvaltningsövergripande målet.
Nedan är exempel på indikatorer som vi mätt på under året.
Siffrorna för utbetalt försörjningsstöd är inklusive ersättning från Migrationsverket för
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd.
När vi mätt på andel praktikplatser som leder till arbete har vi mätt både på den
totala andelen praktikplatser samt på de som fullföljer sin praktik. Den totala
andelen som gått vidare till arbete är 22 procent medan siffran för de som fullföljt sin
praktik ligger på 35 procent. Detta ger oss en indikation på var vi ska lägga fokus.
I Trelleborg skattar vi ensamkommande ungdomars ansvarstagande, där de som är
gröna nått långt i sin etablering.

Indikator

Resultat 2016

Antal avslut till arbete/studier

369

Utbetalt försörjningsstöd i tkr

39 236 |

Andel avslutade praktikplatser
som leder till arbete

Mål 2017

-

Antal avslut till eget
bostadskontrakt
Andel gröna ungdomar

Resultat 2017

450
34 629

450
33 500 (-15 %)

25%

22%

95

121

90 %

92 %
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